
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง   
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

- - - - - - - - - - - - - -                       
                  

               ด้วยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งคนงาน สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 อัตรา เพ่ือท างานฟาร์มและฝึกนักศึกษาในวิชาทักษะต่าง ๆ ในแผนกฟาร์มเห็ด 
งานโครงการพระราชด าริ และงานในสาขาวิชาพืชศาสตร์ด้านอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู้พ้ืนฐานด้านพืช 
2. มีความสามารถทางด้านช่างเกษตร เช่นงานไม้ งานปูน งานซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์การเกษตร 
3. มีประสบการณ์ในการปลูกพืช 
4. จบไม่ต่ ากว่าชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า 

     ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑1 (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕7 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   

๑. การรับสมัคร  
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60  ในวันและเวลา
ราชการ 

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
เอกสารหมายเลข 1 
 3. ก าหนดกการสบบคักลือบก 
     3.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ                   
งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากร และทางเว็บไซด์ www.lpc.rmutl.ac.th 
     3.๒ สอบคัดเลือก วันที่  22  พฤษภาคม  2560  ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร ชั้น 2 
อาคารอ านวยการ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
     3.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60         
 4. ลบกสารแืะหนืักฐาดที่ต้บงยอ่ดพร้บมใบสมัคร 

    4.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน  ๑  ฉบับ          
    4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ          
    4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

          4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า    จ านวน  ๒  รูป 
  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)      

4.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย ๕ โรค โดยต้องออกไม่   
      เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร       จ านวน  ๑  ฉบับ 



              4.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน ใบผ่านเกณฑ์หาร   

    4.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/ใบผ่านงาน (ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ    
 
  ทั้งดี้ส าลดาหนืักฐาดทุกฉบับใหน้ผู้สมัครลขียดรับรบงส าลดาถูกต้บงแืะืงืายมอบชอ่บก ากับไว้ก้วย                

5. ลงอ่บดไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันเป็นเหตุท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. หนืักลกณฑ์แืะวิธีคักลือบก  
    ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วย

วิธีการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
7. ลกณฑ์การตักสิด 
    7.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 
    7.๒ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องได้คะแนนสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้ 

 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ   ณ   วันที่     1    พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕60        

                                                                                                             
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิทยา   วนาภิชิต)     
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน                                                                

                                                       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 
  

 รายืะลบียกคุณสมบัติทั่วไปแืะืักษณะต้บงหน้ามขบงผู้สมัครลข้ารับการคักลือบกลป็ดืูกจ้างขั่วคราว 
มหนาวิทยาืัยลทคโดโืยีราชมงคืื้าดดา ื าปาง 
 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่

ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
(10)  เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 


